
 

 

      

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  6. desember 2019  

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Henning Andreassen (HA - 

økonomiansvarlig), Monica Lien Kjønsø (MLK – sekretær), Stein 

Stubberud (SS – Felt 3), Kristine Amdam (KA – felt U), Morten Børud (MB 

– felt 1) og Peer Olsen (PO – felt F)  

Forfall  Vidar Lian (VL – nestleder), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2) 

  

49-2019 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent.  

 

50-2019 Lekeplasser, status og fremdrift 

Vi har fått tildelt 150 000 fra DnB Sparebankstiftelsen. Pengene er øremerket til 

lekeplassen i Dueveien. Vi har også fått 17 000 fra Lars Kjæres legat (Vestby 

kommune).  

VL har meldt at han gir fra seg ansvaret for lekeplassene. MLK, HA og LR tar over 

prosjektet med lekeplassen i Dueveien. Arbeidet på lekeplassen starter så snart våren 

kommer.  

KA melder at det blir jobbet med lekeplassen på felt U til våren.  

LR har bestilt og mottatt ny benk til stranda.  

 

51-2019 Snørydding/snødeponi  

KA har fått beskjed om at brøytebilen som ble brukt på feltet har gått i stykker. MB 

melder at de som brøyter er noe usikre på om de skal fortsette å brøyte.  

Det er ikke strødd på felt U.  

MB melder til resten av styret status for brøyting.  

 

52-2019 Status etter møte med kommunen 

Det er ikke gjennomført møte med kommunen ennå.  

 

53-2019 Regnskap hittil i 2019  

Vi ligger godt an i forhold til budsjettet. Vi har ikke brukt det som var budsjettert for 2019 

på lekeplasser, men dette vil brukes når arbeidet i parken kommer i gang.  
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53-2019 Eventuelt  

Asfaltering – hullene er klargjort (skjært rundt i kantene) for asfaltering. Leverandøren 

venter på bedring vi været før det blir asfaltert.  

 

Utfordring med at beboere ikke bruker garasjene – vi må oppfordre beboerne til å bruke 

garasjene. Styret vet at det er en utfordring med at garasjene ikke brukes. Garasjene er 

private, men grunnen de står på er Obos/velforeningen sin, dette kan skape noen 

utfordringer. Vi sjekker med velforbundet hvordan jusen er på dette feltet.  

 

Neste styremøte: 

Torsdag 16. januar kl. 18 

 

 

Son, 30. desember 2019  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


